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Új esztendőben, új szívekkel …

Bár még csak alig telt el idő az új mise-
időponttal, bennem él a bizakodás. Remé-
lem, többen leszünk, megerősödik közös-
ségünk. 

Jézus megkeresztelkedésének ünnepe, 
amikor saját keresztségünkre is irányítja 
figyelmünket, abban erősít meg minket, 
hogy Jézus Krisztus mindenkihez eljött, 
az ő tanítása mindenkié. Jelenléte minden 
teremtményre kiárad. A belénk árasztott 
Szentlélek az egész teremtett világ min-
den résztvevőjében nyomot hagy. Életünk 
minden területére, és valamennyi kapcso-
latunkra Isten dicsősége árad. A mai ün-
nep Isten jelenlétét és Lelke kiáradását ál-
lítja a középpontba. 

Az idei év jelentősége számunkra a ge-
nocídium 100. évfordulója. Az emlékezés 
mellett a hálát kell erősítenünk, hogy Isten 
megőrzött bennünket. Nem csak visszate-
kinteni szeretnénk, hanem erőt meríteni 
a további utunkhoz. Minden ünnep annyit 
ad, amennyit a felkészülésre fordítunk. Ez 
a különleges ünnep már az előkészületek-
ben erősítsen meg bennünket hitünkben, 
a közösséghez való tartozásunkban! 

Vasárnaponként tehát 11 órakor várok 
mindenkit szeretettel az örmény katoli-
kus szentmisére. Február elsején Gyertya-
szentelő Boldogasszony ünnepén Krikor 
atya ismét eljön hozzánk. Március 22én 
is várjuk őt, délután fél 4 órakor, hogy az 
örmény nyelvű liturgia szépségét is átél-
hessük. 

Éljük meg a hétköznapokban is keresz-
tény hitünket, mutassuk meg a világban 
Isten szeretetét! 

Ákos atya

Egyházi hírlevél
Örmény szentmisék febr.-márc.

A vasárnapi szentmiséket 2015. január 
4től ismét a hagyományos időpontban, 
tehát délelőtt 11 órakor tartjuk. Febru-
árban és márciusban egyegy alkalommal 
ünnepi szentmisére is sor kerül, amelyeket 
a római XIII. Leó Pápai Örmény Kollégi-
um rektora, Krikor Badisah atya mutat be.

Február 1én Urunk bemutatása (ha-
zánkban ismertebb nevén: Gyertyaszen-
telő Boldogasszony) ünnepén fogjuk tar-
tani Orlay utcai templomunkban. Arra 
az evangéliumi eseményre emlékezünk, 
hogy a negyvennapos Jézust elviszik a je-
ruzsálemi templomba, zsidó szokás sze-
rint bemutatják az Úrnak. A szentmise 
után gyertyaszentelést és égtájáldási szer-
tartást (antaszdan) tartunk. 

Március 22én Örömhírvétel (hagyo-
mányos nevén: Gyümölcsoltó Boldogasz-
szony) napját ünnepeljük. Ennek az ün-
nepnek a misztériuma Gábriel arkan-
gyal megjelenése Szűz Máriának, amely-
ben hírül adja, hogy Mária Isten Fiát fog-
ja világra hozni. Figyelem! A március 22i 
szentmise időpontja a szokásostól eltér, 
délután fél négy órakor kezdődik.

Az Örmény Katolikus Egyház, a római rí-
tushoz hasonlóan, január 6án ünnepe-
li a Vízkeresztet. Ezen a napon arra em-
lékezünk, hogy napkeletről bölcsek jöttek 
a betlehemi csillagtól vezérelve és ajándé-

kokat hoztak az újszülött Jézusnak. Jézus 
istensége tehát e napon megnyilvánult 
a pogány nemzetek előtt, innen az ünnep 
görög eredetű neve: Epifánia (Isten meg-
nyilvánulása). Az ünnep másik misztéri-
uma Jézus keresztelkedése a Jordán fo-
lyónál. Az Atya szózata hallatszik az ég-
ből, Jézus vállára pedig galamb képében 
alászáll a Szentlélek. Így tesz tanúságot 
az Atya és a Szentlélek Jézus Krisztus is-
tenségéről. Isten tehát itt is megnyilvá-
nul, erre a csodára emlékeztet bennünket 
a Vízkereszt szó.

Ebben az évben, gyakorlati okok-
ból, Vízkereszt ünnepét január 4én tar-
tottuk örmény katolikus templomunk-
ban. A szentmisét Krikor Badisah atya, 
a római XIII. Leó Örmény Kollégium 

Zsigmond Benedek armenológus

Vízkereszti szentmise az örmény katolikus 
templomban

rektorhelyettese tartotta. A szentmisén köz-
reműködött az Imperatrix Énekegyüttes, 
Srajber Zsolt vezetésével, valamint 
Zsigmond Benedek ceremonárius.

A Szent Liturgiát követően vízszente-
lési szertartásra került sor. Az Örmény 
Katolikus Egyházban ezen ünnep az amely 
a szenteltvíz megáldásának legfőbb alkal-
ma. A keresztkútba vagy medencébe vi-
zet töltenek, majd a szent kereszttel, az 
evangéliumoskönyvvel és a szent olajjal 
megáldják a vizet. A szent olajat (krizmát) 
különleges edényből, a galambedényből 
öntik a vízbe. Az örmény szent olaj kü-
lönleges összetételű, harminc féle növény-

ből állítják elő. Az örmények hét évenként 
szentelnek krizmát, és az előzőleg felszen-
telt olajból egy cseppet mindig hozzáad-
nak a következőhöz. Így a mai szent olaj az 
örmény egyház első századaiból őriz egy 
aprócska részt.

A vízkereszti időszak egyben a házszen-
telések ideje is. Krikor atya felkeresett több 2015 január 4. Vízkereszti ünnepi misén
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(jelenleg Törökország délkeleti részén). Az 
Örmény Népirtás előtt 16 örmény katolikus 
püspökség volt NyugatÖrményországban. 
Mardin lakosságának 70%ban örmény, 
25%ban szír keresztény, 5%ban török 
volt a népirtás előtt. A genocídium idején 
250,000 keresztény öltek meg Mardinban, 
többségükben örményt. Maloján püspököt 
letartóztatták, majd egy kivégzendő, siva-
tagba menetelő csoportba tették. Boldog 
Ignác püspök, amikor már szervezete je-
lentősen legyengült, kérte az őket hajtó tö-
rök tiszteket, hogy egy utolsó alkalommal 
imádkozhassanak. Szentmisét mutatott be 
a 400 fogoly örmény számára. Az átváltoz-
tatás pillanatában köd ereszkedett le rájuk, 
amely eltakarta őket a török katonák elől. 
Ezt tartják Ignatiosz Maloján püspök első 
csodájának. Később a törökök kivégezték 
a híveket, Ignác püspöknek pedig felaján-
lották, ha áttér az iszlámra, megkímélik. 
Ignatiosz háromszor is visszautasította ezt. 

Ezután agyonlőtték, testét egy szakadékba 
dobták. 2001ben II. János Pál pápa bol-
doggá avatta. Személyes tárgyait, miseru-
háit 2003ban sikerült Törökországból ki-
menekíteni, ma a Bzommari Kolostor mú-
zeumában tekinthető meg, több más ör-
mény katolikus vértanú személyes tárgya-
ival együtt.

örmény katolikus családot Budapesten és 
környékén, többek között Zakariás Dirán, 
templomunk gondnoksági tagjának ott-
honát. Január 6án az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület Donáti 
utcai irodáját látogatta meg, ahol szin-
tén házszentelést tartott, majd elbeszél-
getett a vendégül látó Issekutz Sarolta 
elnökasszonnyal és férjével, illetve 
Zsigmond Benedek armenológussal.

Krikor Badisah atya nem először 
járt templomunkban. Korábban Avedik 
Hovhanneszján atya mondott templo-
munkban évente több alkalommal ünne-
pi misét. 2014 októberében XIX. Nerszész 
Péter örmény katolikus pátriárka Krikor 
atyát bízta meg azzal a feladattal, hogy 
rendszeresen Magyarországra jöjjön és 
templomunkban szentmisét celebráljon. 
Első alkalommal 2014 decemberében tar-
tott nálunk Szent Liturgiát, majd a január 
4i mise következett. Krikor atya havon-
ta fog Budapestre járni, egyegy ünnepen 
szentmisét bemutatni.

Krikor Badisah atya egy neves vértanú 
püspök, Boldog Ignatiosz Maloján oldal-
ági leszármazottja. Boldog Ignác a Bejrut 
melletti Bzommar kolostorának szerzetese 
volt, majd kinevezték Mardin püspökének. 
Mardin egy nyugatörményországi város 

Krikor Badisah atya vízkereszti prédi-
kációjában kitért arra, hogy ebben az év-
ben az Örmény Genocídium 100. évfordu-
lójára fogunk emlékezni. A centenárium 

szolgáljon arra, hogy az örménység, vala-
mint hazai örmény katolikus közösségünk 
lélekben és hitben megújuljon.

      8062015EÖGYKE                       Transsylvania Tours-Kolozsvár 

 Négy ország – egy nemzet
Barangolás Drávaszög, Kelet-Szlavónia, Bácska, Bánság, Bihar és 

Partium vidékein

A körutazás célja: a mai Horvátországon, Szerbián és Románián átvezető útvonalon 
a  nemzeti összetartozás jegyében szembesülünk  Drávaszög, Kelet-Szlavónia, Bácska, 
Bánság és Partium magyar vonatkozású történelmi és kulturális örökségével és túrá-
zunk  a Bihar-hegységben.                                                                        

Útvonal: Budapest – Mohács – Udvar – Laskó (Horvát o.) – Eszék – Szentlászló – Kórógy 
– Vukovár – Újlak – Bácspalánka (Szerbia) – Bács – Zombor – Bajmok – Csantavér – 
Tóthfalu – Szabadka – Palics – Magyarkanizsa – Tóthfalu – Nagykikinda – Zsombo-
lya (Ro.) – Temesvár – Lugos – Déva – Csernakeresztúr –  Déva – Brád – Abrudbánya 
– Verespatak – Topánfalva – Biharhágó – Kiskoh – Belényes – Kőröstárkány – Boga 
– Pádisfennsík – Szamosbazár – Kőröstárkány – Nagyszalonta – Nagyvárad – Ártánd 
(Mo.) – Budapest

Időtartam: 7 nap (2015 augusztus 22. – 28.)
Autóbuszos útvonalhossz: kb. 2100 km.
Ellátás: félpanziós (reggeli, estebéd)
Szükséges felszerelés: túraruházat, szélkabát, sportcipő, elemlámpa
Vezetés: a csoportot Gyuri bácsi vezeti Erdélyben és Faragó Zoltán Délvidéken  

FŐBB ESEMÉNYEK:
• Koszorúzás az 1944es áldozatok emlékhelyén Bajmokon
• Ősök jussa emlékmű Laskón
• Városnézés: Eszéken, Zomborban, Zentán, Temesváron, Magyarkanizsán, 
   Nagyszalontán és Nagyváradon
• Várlátogatás Eszéken, Bácson, Déván és Nagyváradon
• Boldogasszony búcsújáróhely Doroszlón

  

Vízkereszt ünnepén

Házszentelés az EÖGYKÉ-nél


